
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers i Vallès Oriental – www.icavor.cat

ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

REFERÈNCIA DE L’ORDRE DE DOMICILIACIÓ 
Identificador del creditor Q0863004H 
Nom del creditor:  IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS 
Direcció Llevant, 2 
Codi Postal / Població / Província:   08402/ GRANOLLERS /BARCELONA 
País:   Espanya 

El tipus de pagament és recurrent. Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a 
l’ICAVOR a enviar instruccions a l’entitat del deutor per a efectuar càrrecs en el seu compte i a la entitat per a 
efectuar els càrrecs en la seu compte seguint les instruccions de l’ICAVOR. La sol·licitud de reemborsament haurà 
d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot tenir informació addicional 
sobre els seus drets en la seva entitat financera. 

NOM DEL DEUTOR : 

DIRECCIÓ: 

CODI POSTAL    POBLACIÓ PROVÍNCIA: 

DADES BANCÀRIES: 
CODI BIC:  

NÚMERO COMPTE: 

IBAN     ENTITAT OFICINA DC  NÚMERO COMPTE 

E S

Pagaments de serveis i productes: ☐ Pagament Recurrent ☐ Pagament únic

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l’IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, amb NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers, tel. 938792603 i direcció electrònica 
secretaria@icavor.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icavor.com i la mateixa adreça que 
la del responsable.  
La finalitat del tractament és gestionar els serveis col·legials i, en especial, el pagament dels imports que se’n derivin tals com la 
quota col·legial i la prima de la pòlissa de responsabilitat civil professional, entre altres conceptes que procedeixin. Podrem 
prestar-li els serveis sempre que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades personals que li sol·licitem. Els destinataris 
d’aquesta informació seran les institucions i organismes públics que resultin necessaris per la prestació dels serveis esmentats i, en 
especial, les entitats bancàries de les que el Col·legi sigui client. La informació subministrada es conservarà durant un període de 
sis anys per al compliment de les obligacions i responsabilitats fiscals i/o administratives que es derivin de la prestació d’aquests 
serveis, així com durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. 
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de 
les mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-se al responsable del tractament al c/ Llevant 2 de Granollers o 
bé a secretaria@icavor.com, adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una 
reclamació si considera que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. 

Granollers, ______________________________________ 

Signatura del deutor 
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